
Zajęcia 4 – 04.05.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

2. Who Am I? - przypomnienie słownictwa w zabawie rytmiczno-ruchowej.  

 

Przypomnijcie sobie słownictwo dotyczące zwierząt powtarzając zabawę z poprzednich zajęć. To 

rewelacyjnie pomaga zapamiętać dziecku nowy materiał, pomaga ćwiczyć pamięć.  

Recytuj rymowanę Who Am I?, obrazuj jej treść ruchem i zachęcaj dziecko, by Cię naśladowało. 

Zachęcaj także do wskazywania właściwych kart obrazkowych, gdy usłyszy ich nazwy.  

 

Who Am I? 
 

I’ve got two wings! Big, big wings! 

Machaj rękami jak skrzydłami. Wykonuj zamaszyste ruchy. 

 

Who am I, can you see? 

Rozłóż ręce w geście oznaczającym pytanie. 

 

 Who am I? One... two... three... 

A parrot? A parrot! ...That’s me! 

Machaj rękami jak skrzydłami. Wskaż siebie. 

 

I’ve got a tail! A long, long tail! 

Machaj ręką za plecami, jak ogonem . 

 

Who am I, can you see? 

Rozłóż ręce w geście oznaczającym pytanie.  

 

Who am I? One... two... three... 

A monkey? A monkey! That’s me! 

Drap się po głowie. 

 

I’ve got two arms! Short, short arms! 

Trzymaj blisko ciała ręce ugięte w łokciach. 

 

Who am I, can you see? 

Rozłóż ręce w geście oznaczającym pytanie.  

 

Who am I? One... two... three... 

A kangaroo? A kangaroo! That’s me! 

Trzymaj blisko ciała ręce ugięte w łokciach. 

 

I’ve got big eyes and teeth! Big, big teeth! 

Otwórz szeroko oczy. Wyszczerz zęby. 

 

Who am I, can you see? 

Rozłóż ręce w geście oznaczającym pytanie.  

 

Who am I? One... two... three... 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8


A lion? A lion! ...That’s me! 

Zrób groźną minę, wskaż na siebie.  

 

* 

Wymowę sprawdzicie tutaj: www.diki.pl  

Karty pracy nr 38-39 możecie znaleźć tutaj: 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=38 

 

Karty możesz wydrukować tutaj (karta "monster"  nr 55): 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=57  

 

3. Chit-chat: I am...- Całościowe przypomnienie słownictwa i utrwalanie struktur w zabawie 

komunikacyjno-ruchowej: 
 

Opowiadaj o zwierzętach, wykonując odpowiednie gesty i zachęcaj dziecko, by zgadywało, które 

zwierzę przedstawiasz: 

a.I’m yellow and brown! I’ve got big teeth! I am...? (the lion!) 

b.I’m red, yellow and blue! I’ve got two wings! I am...? (the parrot!) 

c.I’m brown! I’ve got a long tail! I am... ? (the monkey!) 

d.I’m brown! I’ve got short arms and long feet! I am... A kangaroo!  

 

Kiedy dziecko zrozumie zasady gry, możesz zaprosić je, by zajęło Twoje miejsce: Do you want to 

play? OK, come up here and show me an animal. Pamiętaj, by wspierać dzieci w opisywaniu 

zwierząt, które przedstawiają: Bravo! Good job! 

Aby urozmaicić zabawę, możesz też wprowadzić do niej „śmiesznego stworka” (Karta obrazkowa 

55).  

 

4. Picture dictation - Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w zabawie 

komunikacyjnej: 
 

Daj dziecku kartkę i kredki: Do you want a piece of paper? And crayons? 

Wybierz jedną z kart obrazkowych przedstawiających zwierzęta tak, by dziecko jej nie widziało:                     

I have to take a look, but can't say the animal’s name. It’s a secret. Shh! 

Opisuj zwierzę przedstawione na karcie, i zachęcaj dziecko do rysowania go na bieżąco: It has got     

a big head. Yes, a big head. Draw a big head! And a big tummy. Yes. (Draw a big tummy!) It has got 

four legs. Four! It has got a long tail. (Draw four legs and a tail!) What colour is it? Yellow and 

brown. OK. It has got big teeth. Yes! (Colour it yellow and brown and draw big teeth!)  

Kiedy skończycie opisywać zwierzę, zapytaj dziecko, jak się ono nazywa: What is it? Yes! Look at 

it! Bravo! 

Zamieńcie się rolami. Pamiętaj o zadawaniu pytań pomocniczych, aby dziecko mogło opisać 

zwierzę przedstawione na karcie:  

Karol, has it got a big head? Yes, a big head. Draw a big head! And a big tummy? Yes. (Draw a big 

tummy!)  

Zosia, how many legs has it got? Four! Has it got a long tail? Yes. (Draw four legs and a tail!)  

Staś, what colour is it? Yellow and brown? Ok. 

Has it got big teeth? Yes! (Colour it yellow and brown and draw big teeth!) 

 

 

5. Animal statues! - Utrwalanie nazw zwierząt i czynności w zabawie muzyczno-ruchowej:  
 

Włącz jakąkolwiek muzykę.  

http://www.diki.pl/
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=38
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=57


Zachęcaj dziecko, by poruszało się w rytm muzyki, obrazując ruchem sposób poruszania się 

zwierząt, których nazwy wypowiesz: Fly, fly, fly like a parrot (scratch your head like a monkey/run, 

run, run like a lion)! 

Niespodziewanie zatrzymaj nagranie i pokaż dziecku, że ich zadaniem jest stanąć nieruchomo                  

w pozie, jaką przyjęły w tym momencie:  

Stop! Who are you?  

(Dziecko): I’m a kangaroo! 

Powtórz kilkakrotnie zabawę, zmieniając za każdym razem naśladowane zwierzę. 

 

6. „Walking In The Jungle” - Utrwalanie znajomości słownictwa podczas słuchania                              

i odgrywania piosenki tematycznej. 
 

Zaśpiewajcie razem piosenkę z poprzednich zajęć ilustrując jej treść ruchem. 

Dziecko w ten sposób rewelacyjnie zapamiętuje słownictwo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4  

 

7. How many steps? - utrwalanie znajomości słownictwa w zabawie z kartą pracy. 

 

Dziecko przygląda się ilustracji, nazywa zwierzęta, próbuje odczytywać ich nazwy. Następnie liczy 

i zapisuje ile kroków trzeba wykonać aby dotrzeć do poszczególnego zwierzęcia. W trakcie pracy 

dziecka pytaj go o nazwy i kolory zwierząt: What now? What colour is it? Is it big/small? How 

many steps? Excellent! 

 

Link do karty pracy: https://supersimple.com/free-printables/walking-in-the-jungle-worksheet-how-

many-steps-2/  

 

8. Draw your favourite animal! - Utrwalanie słownictwa oraz struktur językowych                           

w zabawie twórczej:  
 

Daj dziecku kartkę i kredki i poproś, by narysowało swoje ulubione zwierzę: Draw your favourite 

animal! 

Kiedy dziecko skończy pracę, zaproś je do opisania jej, według możliwości dziecka. 

Pamiętaj o zadawajniu pomocniczych pytań: Is it big? Has it got big teeth (two wings/a long tail/big 

eyes)? Is it brown (green/...)?  

 

9. Na koniec zaśpiewajcie „Bye Bye Goodbye” song: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://supersimple.com/free-printables/walking-in-the-jungle-worksheet-how-many-steps-2/
https://supersimple.com/free-printables/walking-in-the-jungle-worksheet-how-many-steps-2/
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

